
 

 

Art. 13 RODO obowiązek informacyjny 

Kandydat do pracy 

Administrator  

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny. 

Inspektor  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@cbid.pl 

Cel i podstawy przetwarzania  

Podstawa prawna : art. 221a §1, §3 Kodeksu Pracy 
Podstawami przetwarzania danych kandydata do pracy są: 

 przepisy prawa , z których wynika obowiązek podania przez kandydata swoich danych                      
( art. 221 §1 Kodeksu Pracy), 

 konieczność wykonania przez pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisami prawa 
lub gdy to jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia  ( art. 221 §4 Kodeksu Pracy), 

 zgoda kandydata udzielona na wniosek pracodawcy lub z inicjatywy samego kandydata                  
( art. 221a §1 Kodeksu Pracy). 

Informacja o wymogu podania danych 

Nie wymagamy podawania danych osobowych, wykraczających poza zakres określony w art. 221 

kodeksu pracy. Jeżeli w przekazanych/przesłanych dokumentach aplikacyjnych zamieścisz zdjęcie czy 

informacje o zainteresowaniach, hobby, referencjach, dodatkowych umiejętnościach itp. będzie to dla 

nas oznaczało, że wyraziłeś dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w 

celach rekrutacji( art. 6 ust.1 lit. a RODO). Jeżeli jednak w przekazanych/przesłanych nam dokumentach 

aplikacyjnych zamieścisz informacje dotyczące np. poglądów politycznych , przekonań religijnych, 

zdrowia tj. danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie odrębnej zgody 

na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W tym przypadku prosimy o zamieszczenie 

odpowiedniej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych. 

Prawo osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych osobowych. 

Okres przechowywania danych 

CBiD przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji do czasu spełnienia celu, 

w jakim te dane zostały zebrane. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych  

w procesie przyszłych rekrutacji oraz na inne stanowiska, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do 

czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty dostarczenia dokumentów aplikacyjnych 

do CBiD. 
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Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy CBiD oraz podmioty 

wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego.  

W przypadku gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony  

w art. 221 Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez CBiD 

sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę” 

(opcjonalnie). 


